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Ungdómstingið  

 

Ungdómstingmál nr. 6/2020: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

lestrarstuðul (Lestrarstuðul til lesandi undir 18 ár á miðnámi) 

 

 

Uppskot 

 

til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um lestrarstuðul (Lestrarstuðul til lesandi undir 18 ár á 

miðnámi) 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 36 frá 3. mai 2007 um 

lestrarstuðul, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 165 frá 20. desember 2017 

verður § 7, stk. 4 orðað soleiðis:  

”Stk. 4. Mánaðarligi studningurin til teirra, ið 

ikki eru fevnd av stk. 2 ella stk. 3 og annars 

lúka treytirnar fyri at fáa lestrarstuðul, er kr. 

1.838 mánaðarliga. Tó kann umsøkjari, ið 

lesur á miðnámi, fáa lestrarstuðul á kr. 1.838 

mánaðarliga, hóast umsøkjarin ikki er fyltur 

18 ár.” 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. august 

2020, og hevur virknað frá skúlaárinum 

2020/2021. 

 

Viðmerkingar 

 

Uppskot um lestrarstuðul til lesandi undir 18 ár á miðnámi. 

  

Tá ið tú ert 15 ár og vilt beinleiðis í miðnámsskúla, hevur tú ikki sera nógvan pening. 

Tí halda vit, at tá tú fert á miðnám, eigur tú at fáa lestrarstuðul frá landinum, sama hvussu 

gamal/gomul tú ert. 

 

Tú fært bókastuðul, tá tú byrjar á miðnámi, men tey flestu halda, at tað er ov lítið, og at tað ikki 

røkkur til alt.  

 

Tá tú verður 18, fært tú fullan lestrarstuðul, men tað átti tú at fingið frá byrjan av miðnámi. 

Sum nú er fáa ung sum 18 ára gomul 1.838 kr. um mánaðin í lestrarstuðli. Vit halda, at tey, sum eru 

15-17 ár, eisini skulu fáa 1.838 kr. um mánaðin í lestrarstuðli eins og tey 18 ára gomlu. 

Ung undir 18 ár fáa lægri løn, so tey hava minni pening eftir til bøkur o.a. til skúlan. 

Tá tú ert 18 ár, fært tú í flestu førum meira í løn, og tá er tað lættari at gjalda  

útreiðslurnar.  

 



Nakrar familjur klára seg heldur ikki væl fíggjarliga, so teirra børn hava ofta trupulleikar við at 

gjalda fyri bøkur, heftir o.a. 

  

Føroyar eru væl fyri fíggjarliga, og tað hevði ikki verið trupult at gjørt hetta uppskotið til veruleika.  

 

Ung eiga ikki at stúra um pengar og um skúla. 

 

 

 

Á Ungdómstingi, 3. februar 2020 
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